
Графік 

консультацій та прийому заборгованостей науково-педагогічним складом кафедри спеціальної фізичної підготовки  

на 2016 – 2017 навчальний рік 

 

№ з/п ПІБ, посада, звання День Час Місце 

1 

Завідувач кафедри, к.ю.н., майстер спорту України з годзю-рю карате, кандидат в майстри 

спорту України з прикладної стрільби, підполковник поліції  

Домніцак Володимир Володимирович 
вівторок 17.00 – 18.30 

спортивна 

зала  

2 
Старший викладач кафедри, майстер спорту України з боротьби самбо, майор поліції  

Коломієць Юрій Миколайович вівторок 17.00 – 18.30 
спортивна 

зала  

3 

Старший викладач кафедри, майстер спорту України міжнародного класу з боротьби самбо, 

майстер спорту України міжнародного класу з годзю-рю карате, майстер спорту України з 

боротьби дзюдо, майор поліції Волошинов Анатолій Анатолійович 
п’ятниця 17.00 – 18.30 

спортивна 

зала  

4 
Старший викладач кафедри, кандидат в майстри спорту України з гирьового спорту, майор 

поліції Проскурня Євгеній Євгенійович понеділок 17.00 – 18.30 
спортивна 

зала  

5 
Викладач кафедри, кандидат в майстри спорту України з плавання,  

старший лейтенант поліції Скворцов Андрій Віталійович  
четвер 17.00 – 18.30 

спортивна 

зала  

6 
Викладач кафедри, майстер спорту України з боротьби дзюдо, лейтенант поліції  

Кузнєцов Станіслав Олександрович понеділок 17.00 – 18.30 
спортивна 

зала  

7 
Старший викладач кафедри, майстер спорту України з військового спортивного багатоборства 

Ком’яга Анатолій Васильович 
середа 15.10 – 16.30 

спортивна 

зала  

8 
Викладач кафедри, кандидат в майстри спорту України з боротьби самбо 

Карапет’янц Святослав Ігорович 
четвер 15.10 – 16.30 

спортивна 

зала  

9 
Викладач кафедри, тренер з таїландського боксу Муейтай 

Пашаєв Арзу Закір огли 
п’ятниця 15.10 – 16.30 

спортивна 

зала  

10 
Старший викладач кафедри, кандидат в майстри спорту СРСР з плавання  

Носкова Тетяна Іванівна вівторок 15.10 – 16.30 
спортивна 

зала  

11 
Викладач кафедри, заслужений майстер спорту України з тайландського боксу 

Трішин Костянтин Олексійович середа 15.10 – 16.30 
спортивна 

зала  

12 
Викладач кафедри, майстер спорту України з веслування на байдарках і каное 

 Берназ Дмитро Васильович 
четвер 15.10 – 16.30 

спортивна 

зала  

13 
Викладач кафедри Мох Тетяна Петрівна 

вівторок 15.10 – 16.30 
спортивна 

зала  

Завідувач кафедри СФП, к.ю.н., доцент 

підполковник поліції          В.В. Домніцак 
____.09.2016                                                          


